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ईकाई-प्रथमः 
वैदिक – सादित्य: 

 

वैदिक सादित्यस्य सामान्य परिचयम ्

वेिानाां काल:-ऋग्वेिस्य पुरुषसूक्तस्य अष्टम मन्रस्यानुसािेण ऋग्यजुिािीनाां चतुणाामपप वेिानाम ्उत्पपतः 
सपृष्ट-उत्पपत काले एवां ससद्ध्यसत । ज्योसतषगणनानुसािेण सषृ्ट्युत्पपतकालािािभ्य अद्यावसि पयान्तां 2019 

सौि वषााणण, तिनुसािेण 1,95,58,045 वषााणण व्यतीतासन इसत सनश्चीयते । इत्थां सनातनमान्यतानसुािेण 
ऋपषदृष्टानाां वेिानाम ् अपौरुषेयत्वम ् अनादित्वमवे अांगीकिणीयः, दकन्तु अनुसन्िानकुशलैः पाश्चात्यैः 
भाितीयैश्च वेिानाम ् अपौरुषेयत्वम ् अनादित्वम ् च नैव स्वीदियते । तेषाां पविषुाांमते अयां वेििासशः  

ऋपषप्रणीतः । एतेषाां वदैिकमन्रणाां िचना कालः तु सवाथा अनुसन्िान पवषयः एव अणस्त। अतएव पाश्चात्याः 
भाितीयाश्च स्व-स्व पवचािानुसािेण वेिकाल सनणेतुां यतन्ते। अर कसतचन पविषुाां पवसभन्नाः ससद्धान्ताः 
प्रस्तूयन्ते- 

 

(1) मैक्समूलि मिोियने आदिवेिस्य ऋग्वेिस्य िचनाकाल 1000 BC-1200 BC सनिाारितः। मैक्समलूि 
मिोियस्य मतानुसािां गौतमबुद्धस्य कालपयान्तां वदैिकसादित्यस्य िचना पूणाा जाता। गौतमबुद्धस्य कालः 
500 ई. पू. अणस्त। अनेन वदैिकसादित्यस्य कालः चतुयुा खण्डेषु पवभक्तः। प्रत्येकखण्ड पवकासाय तेन 
200 वषास्य कालखण्डः स्वीकृतः। 

(A) छन्िकालः = 200 + 1000 = 1200 ई. पू.  

(B) मन्रकालः = 200 + 800 = 1000 ई.पू.  

(C) ब्राह्मणकालः = 200 + 600 = 800 ई.पू.  

(D) सूरकालः = 200 + 400 = 600 ई. पू. 

इत्थम ्ऋग्वेिस्य िचनाकालः 1200 + 2019 = 3219 वषेभ्यः पूवामेव भपवतुां शक्नोसत। 

(2) ए. वेबि—वेबि मिाभागस्य सम्बन्िः जमानिेशनेे अणस्त । अस्य मिोियस्य मतमणस्त यत ्वेिाः दकयत ्
प्राचीनाः सणन्त इसत सनणश्चतरूपेण वकु्तां  नैव पायाते । वेबिमतेन ऋग्वैदिककालः 1200 अथवा 1500 ई. 
पू. पश्चाद् किापप नाणस्त। तिनसुािेण इिां वकु्तां  शक्यते यत ्वेिाः 1500 ई.पू. इसत सतथेः प्राचीनाः तु 
सणन्त । एव । अर कापप शांका नाणस्त। 

 

(3) जैकोबी–जमान पवद्वान ्जैकोबी मिाभागानुसािेण ज्योसतषगणनाम ्असिकृत्य ऋग्वेिस्य सम्भापवत-कालः 
4500 ई. पू. स्वीकृतः । 

 

(4) बालगांगािि : सतलक :—  ज्योसतषािािे वेिानाां कालसनिाािकेषु सतलकमिाभागस्य पवशषे स्थानम ्       

अणस्त । सतलकानुसािेण ऋग्वैदिककालः 6000 ई.पू.-4000 ई.पू. स्वीकृतः। सतलकमतेन वैदिकवाङ्मयस्य 
पवकासकालः सनम्नवत ्स्वीकृतः- 
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(A) अदिसतः कालः-6000 ई.पू.-4000 ई. पू. .  

(B) मगृासशिा काल:-4000 ई.पू.-2500 ई.पू.  

(C) कृपतका काल:-2500 ई.पू.-1400 ई.पू.  

(D) अणन्तम काल:-1400 ई.पू.-500 ई. पू. 

ऋग्वैदिक-मन्राणाां िचनासिक्यां मगृासशिाकालेऽणस्त। कृपतकाकालस्य अणन्तमसीमा ज्योसतष्टवेिाांगस्य िचना 
अणस्त। सूरग्रन्थानाां षड्िशानाना च िचनाकालः 1400 ई. पू.-500 ई.पू. अणन्तमकालः मन्यते । 
 

(5) एम. पवन्टिसन्त्ज – अनेन मिाभागेन ब्राह्मणग्रन्थानाां, पाणणसनव्याकिणस्य सांस्कृत भाषायाः, 
अशोककासलकसशलालेख भाषायाः तथा वैदिक भाषायाः पािस्परिक-तुलनात्मका्ययनेन ऋग्वेिस्य 
िचनाकाल: 4500 ई.पू. इसत आिभ्य 6000 ई. पू. इसत कालस्य म्यवती कालखण्डः स्वीकृतः। अस्य 
मिाभागस्य मतोल्लेखः भाितीय सादित्यस्य इसतिासे उपलभ्यते। 

भाितीय-पिम्पिागत ससद्धान्ताः 
भाितीय पविषुाां मतािािे पुिाताणत्वकािािे ऋग्वेिस्य कालः 4000 ई. पू. मन्यते । पाश्चात्यमतेन 
पुिाताणववकािािे ऋग्वेिकालः 2000 ई. पू. अणस्त। 

कसतसचन ससद्धान्ताः सणन्त : 
(1) ियानन्ि सिस्वती—सिस्वती ियानन्िेन मिाभागेन मन्राणाम ्आिािे स्पष्टीकृतः यत ्वेिानाां िचनाकालः 

सषृ्टेः प्रािणम्भकां  युगां भपवतुां शक्यते।  

(2) िीनानाथ शास्त्री मिोियः— शास्त्री िीनानाथ मिोियेन “वेिकालसनणायः” इसत पुस्तके ज्योसतषािािे इिां 
ससद्धम ्कृतम ्यत ्वेिानाां िचनाकाल परलक्ष वषा पवूास्य अणस्त।  

(3) अपवनाशचन्रः िास:—अनेन मिोियेन वेिस्यिचनाकाल: स्वकीये 'ऋग्वैदिक इणण्डया' इसत ग्रन्थे 
अनेकलक्षवषापूवा स्वीदियते। अनेन मिोियेन आयाावतातश्चतुदिाक्षु चतुःसमुराणाां णस्थसतमािािीकृत्य 
भौगोसलक गणनापद्धत्या वेिस्य िचनाकालः पञ्चपवशांसतसिस्रसम्वत्सि पूवा मन्यते। 

(4) डॉ. जी. आि. भण्डािकिः— अनेन भण्डािकिेण मिाभागेन वेिानाां िचनाकालः 600 ई. पू. मन्यते। 
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सांदिता सादित्य: 
सदिताया: सामान्यो अथा :- सांदितायाः शाणदिकाथाः अणस्त सणम्मश्रणम ्सांकलनम ्सांग्रिम ्वा। ऋचा समूिाः 
सदिताः इसत कथ्यन्ते। वैदिकः वाङ्मये सांदिता शदिः िमबद्धमन्रपाठस्य अथे सामान्यतः प्रयुज्यते । 
वेिशदिस्य सनमााण 'पवद् िातुना घञ ्प्रत्ययस्य किणेन भवसत । यस्य अथाः ज्ञानम ्। पिम ्इि ज्ञानम ्
मानवेनोत्पन्नां नाणस्त । इिां पूणारूपेण ईश्विीयज्ञानम।्  

वेिानाां प्रससद्ध-व्याख्याकािेण ियाननन्िसिस्वती मिाभागेन वेिशदिस्य व्युत्पपतः इत्थां कृतम-्पविणन्त 
जानणन्त, पवद्यन्ते भवणन्त । सायणाचायेण कसथतः इष्टप्राप्त्यसनष्टपरििाियोिलौदककमुपायां यो ग्रन्थो वेियसत 
स वेिः ।  

वेिाः 'श्रसुत इसत नाम्ना अपप आिूयन्ते। ऋग्वेिे ज्ञानस्य यजुवेिे कमास्य सामवेिे च उपासनायाः वणान 
पवद्यते । अथवावेिे ज्ञानस्य कमास्य उपासनायाः च रयाणाां पवषयानाां वणानमणस्त। इमे चत्वािः वेिाः 'वेिरयी 
इसत नाम्ना अपप असभज्ञायते । एकस्यैव वेिस्य ऋग्यजुः सामाथवारूपेण चत्वािो पवभागाः कृताः।  

 

ऋग्वेि-सांदिता 
ऋग्वेिः पवश्ववाङ्मये प्राचीनतमः विेः। ऋग्वेिः एव ऋकसांदिताशदिेन असभिीयते । ऋच्यते स्तूयते यया सा 
ऋक् इसत ऋक्शदिस्य व्युत्पपतः । पाश्चात्यैः पौिस्तयैश्च पवद्वपभः ऋग्वेिसांदितायाः अन्यासांदिताभ्यः 
प्राचीनत्वम ्उपवण्याते। 
 

ऋग्वेिे चतुःषपिि्यायाः 2006 वगााः सपाि 10580 मन्राश्च प्राप्यन्ते। ऋग्वेिगत-मन्ररष्टािो ऋषयः 
गतृ्समि-पवश्वासमर-वामिेव- िीघातमाऽपरभिद्वाज-वसशिाियः सणन्त । दद्वतीय मण्डलािािभ्य-सप्तमण्डल-
पयान्ताना मण्डलाना सम्बन्िः तस्य तस्य ऋषेः वांशने सि सम्बद्धमणस्त। 

मिाभाष्टयकािेण पतञ्जसलना ऋग्वेिस्य एकपवांशः शाखाः मन्यते। सम्प्रसत ऋग्वेिस्य प्रचसलता सांदिता 
शाकलशाखीया एव वताते । अस्याः सांदितायाः अन्ते ऋपरिसशष्ट नाम्ना सांगिृीतासन षण्रांशत्सांख्यकासन 
सूक्तासन सणन्त । एतेषु सूके्तषु कासनसचत ्सूक्तासन अतीव प्रख्यातासन सणन्त । यथा श्रीसूक्तम,् िापरसूक्तम,् 

मेिासूक्तम,् सशवसांकल्पसूक्तञ्च । वाष्टकलशाखानुसािेण 'सांज्ञान सूक्तम’् ऋग्वेिस्य अणन्तम सूक्तम ्अणस्त । 
शाकलशाखानुसािेण ऋग्वेिस्य अणन्तमः मन्रः "समानी व आकृसतः” अणस्त । अणस्मन ्शाखायाां िशमण्डलासन, 

पञ्चाशशीत्युनवाकाः, सप्तिशोति-सिस्राणण सूक्तासन, सपाि 10580 मन्राः    सणन्त ।  

सनरुक्तकािेण िेवताः परषु भागेषु पवभक्ताः 
(i) िुलोकस्थानीय िेवता-वरुणः— समरम,् उषस ्सूयााियः।  

(ii) अन्तरिक्षस्थानीयिेवताः—इन्रः रुराियः।  

(iii) पथृ्वीस्थानीयिेवताः—अणग्नः, पथृ्वी, सोमाियः । 

एतत ्असतरिच्यम ्पवांशसतः सम्वािसूक्तासन आख्यानसूक्तासन वा प्राप्यन्ते तेषु प्रमुखाः सणन्त— 

(i) यम-यमी सांवािसूक्तम—्(10/10) 

3



 

 
 

 (ii) इन्र-वरुण सांवाि सूक्तम—्(4/12)  

(iii) िेवगण-अणग्नसांवािसूक्तम ्(10/52)  

(iv) वरुण-अणग्नसांवािसूक्तम ्(10/51)  

(v) इन्र-इन्राणण सांवाि सूक्तम ्(10/86)  

(vi) पुरुिवा—उवाशी सांवािसूक्तम ्(10/95)  

(vii) सिमा-पणण सांवािसूक्तम ्(10/108)  

(viii) सोम-सयूाा सांवािसूक्तम ्(10/85)  

(ix) पवश्वासमर-निी सांवािसूक्तम ्(3/33) 

ऋग्वेिस्य आिम्भ अणग्नसूके्तन अवसानां च सांज्ञानसूके्तन कृतम ्।  

 

यजुवेि सांदिता 
यजूांपष गद्यासन ! रेतायाां यजुिाख्यः एक एव वेि आसीत ्। यजुवेिस्य प्रसतपाद्यपवषयां कमाकाण्डम ्ऋणत्वक् 
च अ्वयुाः अणस्त । मुख्यो िेवः वायुः तथा 85 शाखाः सणन्त । पिां 100-101 शाखानाम ् उल्लखेोऽपप 
प्राप्यते।  

यजुवेिे यजुषा सांग्रिः अणस्त । गद्यात्मक मन्राणाां सांग्रिः । यजुस ्कथ्यते। यजुवेिः दद्व भागेषु पवभक्तः-
शकु्लः कृष्टणश्च । शकु्लयजुवेिस्य मा्यणन्िनः नामापप अणस्त । 

चतुषु वैदिक सांदितासु यजुवेिसांदितायाः अतीव मिववपूणा स्थानां वताते। अस्याां सांदितायाम ्एव सवापविानाां 
यागादिकानाां वणानमुपलभ्यते । शकु्लयजुवेिस्य दे्व शाखे पवद्यते मा्यणन्िनः काण्वश्च । कृष्टणयजुवेिस्य 
तैपतिीयशाखा, मैरायणीशखा, कठशाखा, कपपिलशाखा च सम्प्रसत समुपलभ्यते। मा्यणन्िनः (अपि नाम 
वाजसनेसयः) सदिता यजुवेिेस्य प्रसतसनसिः शाखा अणस्त । यजुवेिस्य वाजसनेयी सांदिता चत्वारिांशि्यायेषु 
पवभक्ताऽणस्त। अस्याः सांदितायाः चतुः परशांततमो अ्यायः 'सशवसांकल्पसूक्तम'् इसत नाम्ना, चतुरिांशततमो 
अणन्तमोऽ्यायः 'ईशावास्योपसनषद्' इसत सांज्ञया असभिीयते । वाजसेसनय-यजुवेिस्य सम्पूणामन्रसांख्या 
1975 अणस्त । तैपतिीय-सांदितायाां सप्त काण्डासन, 44 प्रपाठकाः, 631 अनुवाकाश्च सणन्त । मरैायणण-सांदितायाां 
चत्वारि काण्डासन, 54 प्रपाठकाः, 2114 मन्राश्च सणन्त। 
शकु्ल यजुवेि सशवसांकल्पसूक्तस्य प्रजापसत सूक्तस्य च अतीव मिववपूणा स्थानमणस्त। 
 

सामवेि सांदिता 
सामवेिस्य ऋणत्वकः उद्गाता िेवता च सूयाः । सामन ्इत्यस्य शाणदिकोऽथा: 'गानम।् सामवेिीयाः मन्राः 
यिा पवशषे-गान पद्धत्या गीयन्ते तिा 'साम' इसत कथ्यते। सामवेिस्य मुख्य पवषयां 'उपासना' इसत। 

अतएव सामवेिस्य प्रसतिा ‘गानम ् एव अणस्त । सामवेिः दद्विा पवभज्यते-पूवाासचाकम ् उतिासचाकम ्च । 
पूवाासचाकमेव छन्िः छन्िसी, छन्िससका चेसत परसभिपप नामासभिसभिीयते । पूवाासचाके अग्ने इन्रस्य च 
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सम्बद्धाः मन्राः, उतिासचाके प्रत्येकस्य मन्रस्य लयां तानञ्च समतुुं वणानां वताते। पवषयानुसाि पूवाासचाक चतुषु 
भागेषु पवभज्यते—(i) आग्नेयपवा, (ii) ऐन्रपवा, (iii) पवमानपवा (iv) आिण्यपवा च। उतिासचाके तु अनुिान-
सनिेशकम ्। तस्य बिवो पवभागाः-यथा िशिारम ्सांवत्सिम,् ऐकािम,् अिीनम ्सरम,् प्रायणश्चतम,् क्षुरञ्चेसत 
प्रमुखस्तर भेिाः। अस्या सामवेि-सांदितायाम ् 1875 ऋचः प्राप्यन्ते । एतासु ऋक्षु केवलां 371 ऋचः 
ऋग्वेिसदितायाां नोपलभ्यन्ते । सामवेिस्य िेवः सूयाः, ऋणत्वक् च उद्गाता । सम्प्रसत सामवेिसांदितायाः सतस्रः 
एव शाखाः समुपलभ्यन्त–(i) कौथुमीयः, (ii) िाणायनीयः, (iii) जैसमनीयशाखाश्च। 

सामवेिे सामपवकािाः अपप प्राप्यन्ते ते षडेव सणन्त । (i) पवकािः (ii) पवश्लेषणम (iii) पवकषाणम ्(iv) अभ्यासः 
(v) पविामः (vi) स्तोभः।  

एतत असतरिच्यां यज्ञ सम्पािन समये पञ्च साममन्राः अपप गीयन्ते 

(i) प्रस्तावः (ii) उद्गीथः (iii) प्रसतिािम ्(iv) उपरवः (v) सनिनम ्। 

एतत ्असतरिच्यां गानासन अपप चतुपवािासन भवणन्त (i) ग्रामम ्गेयज्ञानम ्वा। (ii) अिण्यां गेयजानम ्(iii) 
ऊिगानम ्(iv) ऊ्यजानम।् ।  

 

अथवावेि सांदिता 
अथवावेिस्य उपलदिेषु अनेकासभिानेषु अथवावेि-ब्रह्मवेि अांसगिोवेि अथवाुंसगिसवेिािीसन नामासन प्रमखुताां 
भजन्ते। थवा िातुः कौदटल्याथाकः तथा दिांसावाचकः अणस्त । अतएव अथवा शदिस्य अथोऽणस्त यत ्
अकुदटलवतृ्या अदिांसावतृ्या च मनसः स्थैयाप्राप्तकताा व्यपक्तः।  

 

ब्रह्मा अथवावेिस्य ऋणत्वगणस्त । अथवावेिसांदितायाः नामकिण अथवााऋषेः नामानुसािम ्अणस्त । वेिेऽणस्मन ्
मािण-मोिनोच्चाटनािीनाां ज्विापस्मािादि िोग पवनाशकानाञ्च मन्राणाां सांग्रिोऽणस्त । अर 20 काण्डासन, 34 

प्रपाठकाः, 111 अनुवाकाः, 730 सूक्तासन, 5987 मन्राश्च सणन्त । अष्टािशतम काण्ड श्राद्धपवषयक, पवांशसततमश्च 
सोमयागवणानपिकम,् एतयोः काण्ड्योमान्राः ऋग्वेिीया एव। 
 

सोमिेवः अथवावेिस्य िेवः। सपावेिः पपशाचवेिः असुिवेिः इसतिासवेिः, पुिाणवेिश्च अथवावेिस्य उपवेिाः 
सणन्त । अथवावेिस्य नवशाखा यर-तर वणणाताः सणन्त । सम्प्रसत अस्य वेिस्य दे्व एव शाखे समुपलभ्येते, 
पपप्पलाि-शौनकाख्ये। अथवावेिे प्रयुक्ताः प्रमुखाः सकू्ताः इमे सणन्त–(i) भेषजसूक्तः (ii) िीघाायु सम्बणन्ितः 
सूक्तः (iii) पौपष्टकसूक्तः, (iv) प्रायणश्चतसूक्तः, (v) स्त्रीकमासूक्तः (vi) िाजकमासूक्तः च। 
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सांवाि सूक्तासन 

सांवािसूक्तम ् इसत तत ्सूक्तम ्यर द्वयासिकयोः िेवयोः ऋषोः कयोः वा म्ये वाताालयस्य शलै्याां पवषयां 
प्रस्तूयते । वेिेषु पवसभन्नानाां सूक्तानाां मा्यमेन पवसभन्नानाां िेवानाां स्तुसतां पवसभन्नान ्  पवषयान ् च 
प्रस्तुतीकृतः । तेषु कासनसचत ्सूक्तासन सांवािसूक्तम,् इसत नाम्ना असभिीयते। प्रमखुासन सांवािसूक्तासन ऋग्वेिे 
उपलभ्यन्ते । तेषु पुरुिवा-उवाशी सांवाि सूक्तम ्(ऋक् 10/95), यम-यमी सांवािसूक्तम ्(ऋक्. 10/ 10), सिमा-
पणण सांवािसूक्तम ्(ऋक् 10/108), पवश्वासमर-निी सांवािसूक्तम ्(ऋक्-3/33) प्रमुखासन सणन्त।  

 

पुरुिवा-उवाशी सांवािसूक्तम ् 

पुरुिवा-उवाशी सांवािसूक्तम ्ऋग्वेिेन (10/95) सम्बद्धम ्। अष्टािशः मन्र ेसमणन्वतां इिम ्सूक्तम ्ऋग्वेिस्य 
िशममण्डलस्य 95 तमम ्सूक्तम ्। अणस्मन ्सूके्त परुुिवा-उवाशयोः प्रणयकथा वणणाताऽणस्त । पुरुिवा-उवाशी-
सांवािसूक्तस्य 

 

पुरुिवा ऐल ऋपषः सूके्त उवाशी ऋपषका। पुरुिवा ऐल, उवाशी च िेवतारूपे ज्ञातः । अणस्मन ्सूके्त परषु्टप ्छन्िः 
प्रयुक्तः। अणस्मन ्छन्िसस एकािशाक्षिाणां चत्वाि पािाः भवणन्त । हृियवशी भूतकी उवाशी अप्सिारूपे मान्या 
। स्कन्िाचाया-मतानुसाि उवाशीशदिस्यासभप्राय पवद्युत ् अणस्त । ब्रह्मोत्पन्न-मूलसदिय 'अपप' तववेन या 
उत्पन्ना सा उवाशी अणस्त । पुरुिवायाः व्युत्पपतपिकाथाः पवपलशदिागािः, पवपुलज्ञानी, सनिेश समथाश्चाणस्त 
। सनरुक्तानुसाि प्राण एव दि पुरुिवा। 

सफलतथ्यािािे इिां स्पष्टां भवसत यत ्पुरुिवा इसत सूयाः उवाशी च प्रातःकालीन उषस ्अणस्त । सूयोिये उषसः 
लुप्तीकिणां भवसत ।  

 

यम-यमी सांवािसूक्तम ्

यम-यमी सांवािसूक्तम ्ऋग्वेिेन (10/10) सम्बद्धम ्। चतुिाश-मन्रैः युक्तां  इिम ्सूक्तम ्ऋग्वेिस्य िशमण्डलस्य 
िशतमम ्सूक्तम ्अणस्त । अणस्मन ्सूके्त यम (भ्राता) यमी भसगन्योः कथोपकथनम ् अणस्त । यमी स्वभ्रातिां 
यमां सिवससतु कथयसत पिां यमः पविोि किोसत । कथयसत च यत ्अिां त्वया सि सिवासां कतुुं न शक्नोसम 
यतः त्वां मम भसगनी असस । िेवानाांच चिाः सवार पविाजमानाः सणन्त ते उसचतानुसचत जानणन्त । यमस्य 
कथनां श्रतु्वा यमी िुद्धो भूत्वा उवाच-एतेन भ्रारा को लाभः एतेन माम ्भसगनी कोऽपप लाभः । अन्ते यमः 
यम्या सि सम्बन्ि स्थापपत न किोसत।  

अस्य सूक्तस्य ‘यम वैवस्वत'् ऋपषः, यमी वैवस्वती च ऋपषकाणस्त। यम वैवस्वत/्यमी वैवस्वती िेवतारूपे 
ज्ञातः। यम-यमी पपतुनााम ्पववस्वान ्अणस्त । 'तेजस ्सम्पन्न' इसत पववस्वान ्पिस्य अथाः।  

सिमा-पाणण सांवािसूक्तम ्

सिमा-पणण-सम्वािसूक्तम ्अपप ऋग्वेिेन (10/108) सम्बद्धम ्। एकािश मन्रःै सूक्तम ्इिम ्सूक्तम ्ऋग्वेिस्य 
िशममण्डलस्य 108 तमम ्सूक्तम ्। अणस्मन ्। सकेू्त पणयः इन्रस्य गाः अपिणन्त । सिमा नामा कुक्कुिी 
सन्िेशवादिका इन्रस्य । गवा ज्ञातु इन्रािेशने गच्छसत । पणणसभः पवातेषु इन्रस्य गावः सनणक्षप्ताः । सा 
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पणीन ्कथयसत, पणयः। अिां इन्रस्य ितूी भूत्वा अर आगताणस्म । भवन्तः इन्रस्य  गाः । प्रत्यपायन्तु । 
इन्रस्य ितूीरिपषता चिासम, मिइच्छन्ती पणयो सनिीन्वः। 
पणयः अकथयन-्इन्रस्य वणा-वेषम्कीदृशम ्। तस्य दृपष्टः कीदृशी । वयां तां । समरां सनमाातु इच्छामः।  

अस्य सूक्तस्य पणण-असुि समूिः ऋपषः, सिमा िेवशनुी ऋपषका च । अर सिमा, पणण िेवतारूपे  ज्ञातः । 

सिमा-पणण सांवािसूके्त इन्रिेविेन्वपििणवतृान्तः। अर इन्रिेविेन्वपििणकताा पणणः। अस्याः 
िेन्वििणघटनायाः बिृस्पसतः प्रत्यक्षिशी । इन्रस्य ितूी सिमा।  

 

पवश्वासमर-निी सांवािसूक्तम ्(ऋग्वेि 3/33) 

इद्म सूक्तमपप ऋग्वेिेन सम्बद्धम ्। रयोिश-मन्रै समणन्वतां इिां सूक्तम ्ऋग्वेिस्य ततृीयमण्डलस्य रयपरांशतमां 
सूक्तम ्। 

अर रयोिशमन्रेषु निीः प्राथाना कृता यत ्अस्मान ्सनगान्तुां मागा ित । अन्ते वाताालापे पूणुं जाते नद्यः 
पवश्वासमराय तथैव मागा ििसत यथैव माता स्वपुराय स्विगु्िां ििासत । अस्य सूक्तस्य पवश्वासमर-गासथन 
ऋपषः, पवपाट् (व्यासः) शतुदर (सतलजः) नामनी नद्यौ ऋपषका च । सूक्तस्यिेवता नद्यौ (व्यासः सतलजः 
च) सूक्तस्य छन्िः परषु्टप ्अनुषु्टप ्च। 
 

ब्राह्मणसादित्यः सांणक्षप्त परिचयम ्

सांणक्षप्तां परिचयम ्- ब्राह्मणसादित्यम ्अतीव व्यापकां  पवशालञ्चाणस्त। यद्यपप साम्प्रतां ब्राह्मणसादित्यस्य मिान ्
भागो नदि समुपलभ्यते। तेषाां कसतपयासन उिाििणासन एवां कसतपयेषु श्रौतग्रन्थेषु समुपलभ्यन्ते। 
ग्रन्थवाचकस्य ब्राह्मणशदिस्य प्रयोग: नपुांसकसलांगे एव उपलभ्यते - ब्राह्मण ब्रह्मसांघाते वेिभागे नपसुकम।् 
येषाां ग्रन्थानाां सांयोगः ब्रह्मणा एव भवसत, ते ब्राह्मण-ग्रन्थाः कथ्यन्ते-ब्राह्मणोऽयसमसत ब्राह्मणः । वेिमन्रै 
सम्बन्ित्वात ्ब्राह्मणग्रन्था कथ्यन्ते-'ब्रह्म वै मन्र’। 

ब्रह्माशदिस्य एकोऽथाः 'यज्ञः' अपप अणस्त। यज्ञसम्बणन्ि-दियान ्किणेन अपप ब्राह्मणः कथ्यते। भ्टभास्किेण 
कमाकाण्डानुसाि मन्राणाम ्व्याख्यानसुाि च एते ब्राह्मणाः मताः--ब्राह्मण नाम कमाणस्तन्मन्राणा व्याख्यान 
ग्रन्थः ।  

शबिस्वासमना ब्राह्मणग्रन्थेषु प्रसतपादितानाां सािनाना सांख्या िशः मता- 
          िेतु सनवाचनां सनन्िा प्रशांसा सांशयो पवसिः।  

          पिदिया पुिाकल्पो व्यविािण-कल्पना।। 
                उपमानां िशतेै तु पवसियो ब्राह्मणस्य तु। (शबिभाष्टय-2/1/8)  

एतेषु सािनेषु प्रमुखता पविेः एव अणस्त । पविेः अन्तगात पवपविान ्सनयमान ्पविानीकृतः।   
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वेििमानुसािां ब्राह्मणग्रन्थानाां सांणक्षप्त परिचयम ्

(क) ऋग्वेिीयाः ब्राह्मणग्रन्था:- ऋग्वेिस्य दे्व ब्राह्मणे स्तः, ऐतिेयब्राह्मण शाांखायन ब्राह्मणञ्च । ऐतिेयब्राह्मणस्य 
लेखकः मिीिासः मन्यते । ऐतिेयब्राह्मणम ्40 अ्यायेषु पवभक्तम ्। ऐतिेयब्राह्मणम ्अतीव प्रसथतमणस्त । 
ब्राह्मणेऽणस्मन ्अष्टौ पांसचकाः सणन्त तासु पणञ्चकासु पञ्च-पञ्च अ्यायाः सणन्त । इत्थमर पांचारिांशिा-
्यायाः सणन्त।  

 

शाांखायनां कौषीतदक ब्राह्मणम ् वा 30 अ्यायेंषु पवभक्तम ् । अणस्मन ् ग्रन्थे अग्न्यािानम,् अणग्निोरम ्
िशापौणामासस्य चातुमाास्य च इष्टीनाां वणानम ्अणस्त । 
 

(ख) यजुवेिीयाः ब्राह्मणग्रन्थाः- यजुवेिस्य दे्व ब्राह्मणे स्त । शकु्लयजुवेिस्य शतपथ-ब्राह्मणमतीव पवशालां 
ख्यासतलदिां चाणस्त। अर शतम्यायाः वतान्ते । शतम्याये ससत अस्य नाम 'शतपथम'् इसत प्रसथतम ्
अणस्त। कृष्टणयजुवेिस्य तैपतिीय ब्राह्मण नामा ब्राह्मणभागः समुपलभ्यते। तत ्परषु काण्डेषु पवभक्तम।् प्रथमे 
काण्डे अग्न्यािानम,् वाजपेय-सोम-िाजसूयािीनाां वणानम ् अणस्त, दद्वतीये काण्डे सौरायणणः वैशयसवािीनाां 
ततृीये काण्डे च 'नक्षरेपष्ट' इसत प्रिानरूपेण वणणातम।् यद्यपप प्रथमदद्वतीयकाण्डयोः अष्टौ-अष्टौ अ्याया सणन्त 
दकन्तु ततृीये काण्डे द्वािशा्यायाः वतान्ते। 

(ग) सामविेीयाः ब्राह्मणग्रन्थाः-सामवेिस्य नव ब्राह्मणग्रन्थाः उपलभ्यन्ते- 

(1) पञ्चपवांशि्यात्मकां  ब्राह्मणम,् अणस्मन ्25 अ्यायाः सणन्त यत ्'मिाब्राह्मणम'् इसत नाम्ना अपप ज्ञायते। 
मिाब्राह्मणसांज्ञा तु अस्य मिाकायत्वात ्प्रससद्धाऽणस्त। ताण्डयेसत असभिानमस्य सामवेिस्य तणण्डशाखाां 
द्योतयसत। ब्राह्मणेणस्मन ्समस्तकायााणाां सपवस्तिां वणानम ्उपलभ्यते।  

(2) षणड्वांशब्राह्मणम ्अणस्मन पञ्च प्रपाठकाः सणन्त।  

(3) छान्िोग्यब्राह्मणम ्अणस्मन ्द्वौ प्रपाठकौ स्तः यौ अष्टखण्डेषु पवभक्ताः सणन्त।  

(4) सामपविानब्राह्मणम ् अणस्मन ् ब्राह्मणे कृच्छासत कृच्छािीनाां व्रताना, पुर-ऐश्वयााणाां प्राप्त्यथुं बिुपविानाां 
अनुिानानाां वणानम ् अणस्त। सामवेिस्य उपलदिेषु ब्राह्मणग्रन्थेषु पवषयदृष्ट्या सामपविानब्राह्मणाम ्
सनतिा सभन्नमणस्त। ब्राह्मणेऽणस्मन ् शरूणाां पवनाशाय, असभचािाय, नानापविोपरवांशमनाय, िनाजानाय, 

लौदककालौदकक-सुख पवकासाय च सामगानेन समां पवसशष्टामनुिानाना पविानमणस्त।  

(5) आषेय ब्राह्मणम-्अणस्मन ्ब्राह्मणे रयः प्रपाठकाः सणन्त।  

(6) िैवत ब्राह्मणम ्इिां परषु खण्डेषु पवभक्तम ्।  

(7) सांदितापसनषद्धब्राह्मणम ्अणस्मन ्सामगान-पद्धतेः वणानम ्कृतम ्।  

(8) वांश ब्राह्मणम-्सामवेिस्य गुरूणाां वांशपिम्पिाया वणानम ्अणस्मन्नेव प्राप्यते।  

(9) जैसमनीय ब्राह्मणम-्इिां तवलकाि ब्राह्मण-नाम्ना अपप ज्ञायते। अणस्मन ्जैसमनीय ब्राह्मणे यागानुिानानाां 
वणानांकृतम।् 
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(घ) अथवावेिीयः ब्रािाणग्रन्थः- अथवावेिस्य केवल गोपथब्राह्मणमणस्त। गोपथब्राह्मणम ्खण्ड द्वयात्मकमणस्त-
(i) पूवागोपथब्राह्मणम,् (ii) उति गोपथ ब्राह्मणम ्। प्रथमे खण्डे पूवा गोपथ ब्राह्मणे पञ्चा्याया तथा दद्वतीये 
खण्डे उतिगोपथ बाह्मणे षड््याया सणन्त । अस्य ऋपषः गोपथ मन्यते।  

 

ब्राह्मणग्रन्थानाां वैसशष्ट्यम—्ब्राह्मणग्रन्थानाां मुख्यवैसशष्ट्यम ् तु यज्ञ सम्पािनमेव । यज्ञस्य 
सूक्ष्मासतसूक्ष्मपविानमपप ब्राह्मणग्रन्थेषु पवस्तिेण समुपलभ्यते। ब्राह्मणग्रन्थेषु यज्ञस्य इयान ् मदिमा 
एतादृशश्च आििो वताते यद् पवश्वस्य कताा प्रजापसतिपप यज्ञस्वरूप एवाणस्त । यथोक्तम ्शतपथब्राह्मणे-"यज्ञो 
वै श्रिेतम कमा । यज्ञो वै पवष्टणुः' "स च यज्ञोऽसौ आदित्यः" इसत। 

आिण्यक-सादित्यः 
अिण्या्ययनािेतद् आिण्यक समतीयाते। 

अिण्ये तििीयेतेत्येवां वाक्यां प्रचक्षते।। 

सायणाचायास्य उपयुाक्त कथनानुसािेण अिण्ये पाठ्यत्वेन अस्य ग्रन्थस्य आिण्यकम ्इसत साथाकमसभिान 
वताते । यतः मन्राणा मननस्य हृियांगमस्य वा सवाश्रिे स्थानमिण्यमेव भवसत।  

'आिण्यकः' इसतपिस्य व्युत्पपतपिकम ्अथाम ् 

'आिण्यक शदिः अिण्ये भवः' इत्यथे ' अिण्य'-शदिात ्अण-्प्रत्ययकिणेन पुनः अकच-्प्रत्ययस्य योगात ्

‘आिण्यक'-शदिो सनष्टपद्यते। आिण्यक इत्यस्य पिृभूमौ आशयोऽणस्त ‘अिण्ये आिण्यकाना वनवाससना 
पठनीयता'। ये गन्थाः वने पविसचताः, तथा अिण्यभागस्य गुरुकुलेषु येषाां पठन-पाठनमपप पवकससतमभूत,् ते 
एव ग्रन्था अद्य आिण्यक सांज्ञयाऽसभिीयन्ते । सायणाचायेण तैपतिीयस्य ऐतिेस्य च आिण्यकाना भाष्टये 
‘आिण्यकस्य एवमथाः कृतः येऽिण्ये पठ्यन्ते वा पाठ्यन्ते ते आिण्यका उच्यन्ते अिण्या्ययनात ्एतत ्
आिण्यकसमतीयाते ।' अथाात ् येषामा्यणत्मकग्रन्थाना मननां सचन्तनां ग्रामस्य नगिस्य च कोलािलिपूणा 
वाताविणे असम्भवत्वात ्अिण्यस्य एकान्तशान्तवाताविणेऽभवत,् वेिसणन्नदितानाां नैकानाां ििस्यानमुद्घाटनां 
यर कृतमासीत ्तथा येषाां मा्यमेन प्राणपवद्याया िाशासनक पवश्लेषणां कृतमासीत ्तान्येय (अथवा ते ग्रन्थाः) 
आिण्यक नाम्ना ज्ञायन्ते । 

 

सतपाद्यपवषय :-प्राणपवद्या प्रिान मन्रब्राह्मणात्मकः वेिाांश एवां आिण्यकसमसत सांज्ञा लभते। अथाात ्
आिण्यकग्रन्थाना मुख्य प्रसतपाद्य-पवषयः प्राणपवद्या एवाणस्त। अस्या दिशायाां प्राणपवद्या प्रतीकोपासना च 
आिण्यग्रन्थाना मिनीया पवशषेता अणस्त। िाशासनक-पवचािाणा तथ्याना वाऽपप व्याख्या आिण्यकग्रन्थेषु 
यर-तर समुपलभ्यते । आिण्यक-ग्रन्थानाां मिवव प्रसतपाियता मिपषाणा कृष्टणदै्वपायनेन सलणखतमणस्त 
आिण्यकञ्च वेिेभ्यः औषसिभ्योऽमतृ यथा अथाात ्येन प्रकािेण औषसिभ्योऽमतृ गिृीत तेनैव प्रकािेण वेिेभ्य 
आिण्यकग्रन्थाः सांगिृीताः सणन्त । सामान्यतः आिण्यकाना सांख्या 1130 मन्यते पिां सम्प्रसत केवल सप्त 
आिण्यकग्रन्था एव उपलभ्यन्ते । 
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(क) ऋग्वेिीया : आिण्यकग्रन्थाः—ऋग्वेिे केवल दे्व एवां आिण्यके उपलदिौ। (1) ऐतिेयािण्यकः, (2) 

शाांखायनािण्यकश्च । ऐतिेयाण्यके 17 अ्यायाः सणन्त इमे अ्यायाः पञ्चभागेषु पवभक्ताः । एतेष ु
मिाव्रतम,् प्राणपवद्यायाः पुरुषस्य च पववेचनमणस्त । शाांखायनािण्यकम ् 15 अ्यायेषु समणन्वतम ्
अणस्त। अस्य आिण्यकस्य प्रथम दद्वतीया्याययोः मिाव्रतस्य वणानां पवद्यते। ग्रन्थस्यास्य अणन्तम े
पांचिशऽे्याये आचायाविस्य शाांखायनस्य वांशपिम्पिायाः वणानमणस्त। ग्रन्थोऽयम ऋग्वेिस्य 
शाांखायनशाखायाः अनुगामी अणस्त। 

 

(ख) यजुवेिीया : आिण्यकग्रन्था:-अर रयः आिण्यक ग्रन्था.. उपलभ्यन्ते- 

(i) विृिािण्यकः शकु्लयजुवेिस्य कृष्टण यजुवेिस्य शाखयोः प्राप्नोसत । अणस्मन ्यज्ञाना ििस्यां वण्याते। 

(ii) तैपतिीयािण्यकः इिां कृष्टणयजुवेिस्य तैपतिीय शाखायाम ्आिारितमणस्त। अणस्मन ्10 प्रपाठकासन 
सणन्त। अणस्मन ् अग्नेः उपासना, इष्टस्य चयन, पञ्चमिायज्ञानाां वणानमपप वताते। अस्य 
आिण्यकग्रन्थस्य िशम प्रपाठक, मिानाियणीयोपसनषद् इसत असभिानेन असभिीयते। 

(iii) मैरायणी आिण्यकः—अणस्मन ् आिण्यकोपसनषियोः समश्रणमणस्त । कृष्टण यजुवेिीय 
शाखायामुपलदिे अणस्मन ्सप्त प्रपाठकासन सणन्त। 

 

(ग) सामवेिीयाः आिण्यकग्रन्थाः- सामवेिस्य जैसमनीयशाखायाः जैसमनीयोपसनषद् ब्राह्मणमेव 
तवलकािाण्यकसमसत नाम्नाऽसभिीयते। 

(घ)   कोऽपप अथवावेिीयािण्यकम ्उपलदिम ्नाणस्त। 
 

वेिाङ्गासन-सशक्षा, कल्पां, व्याकिणां, सनरुक्तां , छन्िस, ज्योसतष ~ च 
वेिाङ्गां सामान्यस्वरूपम ् 

'अङ्ग्यन्ते ज्ञायन्ते एसभः इसत अङ्गासन' अथाात ्यैः कस्यसचद् वस्तुनः स्वरूपज्ञाने सािाय्यां प्राप्यते तासन 
तद्वस्तुनः अङ्गासन कथयणन्त। वेिानाां वास्तपवकमथामवबोिसयतु यासन सािनासन उपयोगीसन आसन ्तासन 
वेिाङ्गाः कथ्यन्ते स्म । विेानाां सम्यग ्अवबोिाथाम ्एवां तद्नरुूपकायाकलापस्य सञ्चालनाथुं वेिाङ्गाः प्रवतृाः 
। 

एतदे्दिाङ्गाना समुत्पपतः सम्भवतः उपसनषत्काले सजाता भपवष्टयसत। प्रािम्भ ेवेिाङ्गासन स्वतन्रपवषयरूपेण 
न भवणन्त वेिा्ययनाथुं पवसशष्टासन उपयोगीसन च प्रकािाण्यासन।् अनन्तिमेतासन स्वतन्रपवषयरूपेण 
पवकससतान्यभवन।् सवाप्रथम मुण्डकोपसनषदि आथवाणणकैः वेिाङ्गासन अपिापवद्याऽन्तगातासन चतुवेिानाां 
नामोल्लखेस्य पश्चाद् सनरूपपतासन । 

वेिाङ्गानाां सांख्या - वेिाङ्गासन षड् मन्यन्ते – 1. सशक्षा, 2. व्याकिणम,् 3. छन्िः, 4. सनरुक्तम,् 5. ज्योसतषम,् 

6. कल्पः। 
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सशक्षा व्याकिणां छन्िो सनरुक्तां  ज्योसतषां तथा। 
कल्पश्चेसत षडङ्गासन वेिस्यािमानीपषणः।। 

 

वेिाङ्ग िमसम्बन्िे पवद्वाांसः एकमताः नैव सणन्त । पिन्तु पाणणनीय सशक्षायाम एकस्य वेिपुरुषस्य कल्पना 
कृताणस्त । तस्य पवसभन्न शािीरिक अवयवरूपेण षड्वेिाङ्गानामलु्लेखोऽणस्त । तिनुसािां छन्िाांसस वेिपुरुषस्य 
पािाः, कल्पः िस्ताः ज्योसतष नेराणण, सनरुक्त श्रोराणण, सशक्षा नाससका एवां व्याकिण मुखां स्मतृम।् 

वेिाङ्गानाम ्सामान्यः परिचयः 
वेिाङ्गानामुभवस्य एवां तद् उपयोगस्य पवषये सक्षपेरूपेण वकु्त शक्यते यत-्- 
1. सशक्षाया वेिमन्राणाां यथेष्टोच्चािणस्य पववेचनाणस्त,  

2. कल्पे वैदिक कमाकाण्डस्य यज्ञानुिानस्य च पवशिां वणानमणस्त,  

3. व्याकिणस्य उपयोगः शदिरूपेण ज्ञानाथुं दियते,  

4. अथाज्ञानाय शदिाना सनवाचनसनसमतेन सनरुक्तां  तद्धव्युत्पपतमुद्घाटयसत ।  

5. छन्िसा पवषयः वैदिकछन्िसा मीमाांसाणस्त,  

6. ज्योसतष यज्ञानुिानाय समुसचत कालसनणायस्य सनिेश ििासत। 
 

सशक्षा-वेिाङ्गस्य स्वरूपां 
"सशक्षा िाणन्तु वेिस्य” अथाात ्सशक्षा वेिपुरुषस्य नाससकाऽणस्त । सशक्षाया आशयोऽणस्त-वणोच्चािणसशक्षा 
प्रिानम ् । सायणाचायाः ऋग्वेिादिभाष्टय-भूसमकाम,् उल्लेणखतवान ् यद् यया वैदिकमन्राणाां शदु्धासतशदु्ध-
उच्चािणस्य बोिो भवसत सा सशक्षा असभिीयते-"स्विवणाािुच्चािण प्रकािो यर सशक्ष्यते सा सशक्षा" अथाात ्
सशक्षाया उदे्दशयम ् अणस्त-वणोच्चािणसशक्षा प्रिानम,् कस्य वणास्य कस्मात,् स्थानात प्रयत्नाच्च उच्चािण 
भपवतव्यम,् स्वियोजनां कथां दियते इत्यादि पवषयाणाां ज्ञानप्रिानम ् । उिात--अनिुात त्वरित स्विाणाम ्
असमीचीनोच्चािणेन भयङ्किोऽनथाः भपवतु शक्यः।  

वैदिकसादित्ये स्विप्रदियाः अत्यन्त मिववपूणा स्थान पवद्यते । अस्य कािणम ्अथासनयामकत्वमणस्त। 
 

उपसनषत्काले सशक्षाससद्धान्तस्य सनिशानमभूत,् तद्नसुाि तैपतिीयोपसनषदि सशक्षायाः षड्ङ्गानामलु्लखेोऽणस्त 
वणाः, स्विः, मारा, बलम,् साम, सन्तानः । 
  

वणा स्विः, मारा बलम,् साम सन्तानः इत्युक्तः सशक्षा्यायः (तैपतिीयोपसनषद् 1-2)  

सशक्षावेिाङ्गम ्एकप्रकािेण आिुसनक्वसन-पवज्ञान समानमणस्त। 
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कल्पनामकस्य वेिाङ्गस्य सामान्यस्वरूपम ्

कल्पशास्त्र वेिपुरुषस्य िस्तरूपेण स्वीकृतमणस्त। कल्पस्य अथाः यागपविीनाां समथानप्रसतपािनञ्च''कल्प्यते 
समथ्यातेऽर यागप्रयोगः।' कल्पस्य दद्वतीया 
 

व्याख्याणस्त-यर वेदिकमाणाां व्यवणस्थतरूपेण वणानम ्अथवा प्रसतपािनां भवसत, तच्छास्त्रां कल्प उच्यते। 

वस्तुतः वैदिककमाकाण्डस्य पवस्तािः कल्पसूररूपेण सूरबद्धः कृतोऽणस्त। एषः चतुषुा भागेषु पवभक्तोऽणस्त–(i) 

श्रौतसूरम,् (ii) गहृ्यसूरम,् (iii) िमासूरम.् (iv) शलु्वसूरम।् 
 

चतुपवािासन सूराणण 

(i) श्रौतसूरम ्- एतेषु मित्वपूणायज्ञानाां िमबद्धां वणानां प्राप्यते। एतेषु यज्ञेषु प्रमुखाः सणन्त-िशापौणामासः 
सोमयागः,वाजपेयः,िाजसूयः,अश्वमेिः,पुरुषमेिःप्रभतृयः। एतिरिपक्त िणक्षण आवािनीय गािापत्यअग्नीनाम ्
इष्टीनाां वणानमास्ते। वेिस्य पथृक्-पथृक् श्रौतसूराणण सणन्त । 

(ii) गहृ्यसूरम-्एते ते सणन्त येषु गहृ्याणग्न सा्य यज्ञानाम,् पववािादिसांस्कािाणाम,् शालासनमााणस्य च तथा 
कृपषकमाणाां पविानमणस्त। एतेषु प्रायः षोडशसांस्कािाणाम,् पञ्च ज्ञानाम,् पाकयज्ञानाम,् 

गिृसनमााणगिृप्रवेशपशपुालन-िोगनाशक पविीनाां पवविणमणस्त। 
(iii) िमासूरम-्िमासूरेषु नीसत-िमा-िीसत-प्रिानाम,् चतुवणा आश्रम कताव्यानाम ् एवां सामाणजक सनयमानाां 

वणानमुपलदिमणस्त। 
(iv) शुल्वसूरम-्शलु्वस्याथाः भवसत ‘िज्जु' अथाात ्िज्जु द्वािा मापपत-वदेि-िचनापविानां शलु्वसूरस्य प्रसतपाद्यो 

पवषयो पवद्यते। प्राचीना भाितीया ज्यासमसतः दकयती पवकससता आसीत ्एतद्धज्ञानां शलु्वसूरेणोपलभ्यते। 
 

वेििमेण उपलदिकल्पसरूाणण तासलका 
वेिस्य नाम  श्रौतसूरम ् गहृ्यसूरम ् िमासूरम ् शलु्वसूरम ्

ऋग्वेिः  आश्वलायनम ्
शाांखायनम ्च 

आश्वलायन, 

शाखायनम,् 
कौषीतदक-
गहृ्यसूरम ्

वससि-पवष्टणु-
िमासूराणण 

- 

शकु्ल 
यजुवेिः 

कात्यायनम ् पािस्कि-गहृ्यसूरम ् िािीत-शांख-
िमासूराणण 

कात्यायनीयम ्

कृष्टण 
यजुवेिः 

बौिायन-आपस्तम्ब-
दििण्यकेशी बैिानस 
भािद्वाज मानव-वािाि- 
श्रौतसूराणण 

 

बौिायन-आपस्तम्ब-
दििण्यकेशी- 

भािद्वाज-मानव-
काठक- गहृ्यसूराणण 

बौिायन-
आपस्तम्ब- 
दििण्यकेशी- 
िमासूराणण 

बौिायन-
आपस्तम्ब- मानव  

शलु्वसूराणण 
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सामवेिः आषेय-(मशक) 
ला्यायन- बाह्यायण 
जैसमनीय श्रौत सूरम ्

ब्राह्मण-गोसभल-
खादिि-जैसमनीय 
गहृ्यसूरम ् 

गौतम िमासूरम ्

 

 

अथवावेिः वैतान श्रौतसूरम ् कौसशक गहृ्यसूरम ् - - 
 

व्याकिणवेिाङ्गम ्

एतद् वेिपुरुषस्य मखुमुक्तमणस्त—'मुखां व्याकिणां स्मतृम'्। व्याकिणां पि-पिाथायोः, वाक्य-वाक्याथायोः 
असभव्यके्तः प्रकृसत-प्रत्यय-पवश्लेषणस्य च सािनमास्ते । व्याकिणस्य रूपकां  वषृभेण बद्धमणस्त यतोदि 
एतत्कामसम्पूसता-कािक शास्त्रमणस्त । अस्य व्याकिण-वषृभस्य चत्वािः शृांगाः सणन्त । नाम-आख्यात-
उपसगा सनपाताः। भूत-वतामान भपवष्टयाणण इमासन अस्य पािपभूतासन सणन्त । सुप-सतङ् (प्रत्यया) दे्व सशिसी 
स्तः, सप्त पवभक्तय-श्च सप्त िस्ताः । एषः उरु-कण्ठ-सशिः एतत ्परषुस्थानेषु बद्धः अणस्त। 

छन्िोवेिाङ्गस्य स्वरूपां 
वैदिकमांराणाां पवशदु्धोच्चािणस्य िेतोः छन्िसा ज्ञानां सनतान्तम ्असनवायामणस्त। । छन्िोज्ञानमन्तिेण मन्रः 
सनष्टफलो भवसत । छन्िः वेिस्य पञ्चमः अङ्गः । प्रमुखछन्िसा नामोल्लेखस्तु सांदितासु तथा ब्राह्मण 
ग्रन्थेष्टवेव सम्प्राप्यते । अतः ससद्धयसत पिस्य उत्पपतः वैदिकयुगे एव अभवत।्  

यास्केन सनरुके्त (7-19) छन्िस शदिस्य सनवाचनां छि-िातोः- कृतमणस्तः- छन्िाांसस छािनात ्अथाात ्छन्िाांसस 
भावान ्आच्छाद्य समपष्ट रूप प्रयच्छणन्त। 
 

कात्यायनेन सवाानुिमण्याां छन्िसः लक्षणां ितमणस्त—'यिक्षिपरिमाणां तच्छन्िः' यद् अक्षिस्य परिमाणम ्
तत ्छन्िः कथ्यते। 

अस्य वेिाङ्गस्य प्रसतसनसि ग्रन्थः पपांगलाचायाप्रणीतां छन्िः-सूरमणस्त यस्य प्रथम चतुषुा अ्यायेषु वैदिक 
छन्िसाां वणानमणस्त। वैदिकछन्िाांसस केवलम ्अक्षिगणनामाितृासन सणन्त । एतेषु सामान्यसनयमस्याभाव 
अणस्त। 

वैदिक छन्िसाां भेिाः 
मुख्यासन वदैिक छन्िाांसस केवलां सप्त सणन्त, येषाां नामासन अक्षिसांख्या च इत्थां वतान्तेः  

1. गायरी   24 अक्षिाणण 

2. उणष्टणक   28 अक्षिाणण 

3. अनुषु्टप ्   32 अक्षिाणण  

4. बिृती   36 अक्षिाणण  

5. पांपक्त   40 अक्षिाणण  

6. परषु्टप ्   44 अक्षिाणण  

7. जगती   48 अक्षिाणण 
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एतिसतरिक्तम ्असतच्छन्िः पवच्छन्िः अपप भवतः । असतच्छन्िसः पवविणमेवावां पवद्यते:  

1. असतजगती   52 अक्षिाणण  

2.शक्विी   56 अक्षिाणण  

3. असतशक्विी   60 अक्षिाणण  

4. अपष्ट.   64 अक्षिाणण  

5. अत्यपष्टः   68 अक्षिाणण  

6. िसृत.   72 अक्षिाणण  

7. असतिसृतः   76 अक्षिाणण  

 

पवच्छन्िसः पवविसमत्थां वताते  

1. कृसतः   80 अक्षिाणण  

2. प्रकृसतः   84 अक्षिाणण  

3. आकृसत   88 अक्षिाणण 

4. पवकृसत   92 अक्षिाणण  

5. सांकृसत   96 अक्षिाणण  

6. असतकृसत   100 अक्षिाणण  

7. उत्कृसत   104 अक्षिाणण  

 

अक्षिगणनाप्रिान वैदिक छन्िोभ्य एव लौदकक छन्िसाां प्रािभुााव: सञ्जातोऽणस्त । लौदकक छन्ि सु चत्वारि 
चिणासन भवणन्त, पिन्तु वैदिकच्छन्ि समीमीदृग पविानां नाणस्त । वेिेषु तु पािद्वयवद्धभ्य छन्िोभ्य प्रािम्भ 
पञ्चपािोपतासन छन्िाांसस अपप प्राप्यन्ते। 
 

ज्योसतविेाङ्गस्य सामान्य परिचयः 
वैदिकयज्ञानाां सम्पािनाथुं शभुमुिूतासनिाािण-िेतवे वेिाङ्गज्योसतषस्य आवशयकत्व मन्यते। वेिाङ्गज्योसतष 
(ज्योसतपष, ज्योसतष, इत्यादि शदु्धम) अस्य मित्व भापषतमणस्त यदि शास्त्र यज्ञाना कालपविानसनिशाकमणस्त।   

वेिाङ्गज्योसतष द्वयोः भागयोः प्राप्यते यस्य सम्बन्िः ऋग्वेिेन यजुवेिन चाणस्त। ऋग्वेि ज्योसतष े 36 

श्लोकाः (पद्यासन) सणन्त । अस्य एकमन्यन्नाम आचाज्योसतषमपप प्राप्त भवसत । अस्य कताा आचाया लगिः 
मन्यते । दद्वतीयभागस्य-यजुवेि-ज्योसतष चतुश्चत्वारिांशत ्(44) श्लोकाः सणन्त । 
ज्योसतष शास्त्र वेिपुरुषस्य नेरमसभिीयते । वेिानुसाि पवदितयज्ञाना पविान पवसशष्टसमयमपेक्षते। अतः 
नक्षर-पवसि वाि-मास-सांवत्सि इत्यािीना ज्ञान वैदिककमाकाण्डिेतवे आवशयक वताते । यतः यथाथा 
ज्योसतपवािेव यज्ञस्य यथाथा ज्ञाताणस्त। 
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सनरुक्तवेिाङ्गस्य सामान्य परिचयः 
व्याकिणेन भाषापवज्ञानेन च सनरुक्तस्य पवसशष्टः सम्बन्िोऽणस्त। वेिमन्राणामथाावबोिाय प्रथम 
तद्धव्युत्पपतपिकाथाज्ञानमावशयक भवसत। सनरुक्तस्य प्रसतपाद्यपवषयाः— वणाागमः, वणापवपयायः, वणापवकािः, 
वणानाशः, िातूनामनेकाथेषु सम्प्रयोगः सणन्त। 
 

 वदैिकसादित्यपरिचयम ्: एकस्याां दृष्टौ 
वेि 
(सांदिता) 

शाखा: ब्राह्मणम ् आिण्यकम ् उपसनषद्  पवशेष 

(ऋणत्वक, सूक्त 
आियः) 

 
ऋग्वेिः 21 शाखा सणन्त पिां 

वतामाने सनम्न शाखा एवां 
उपलदिाः 
(1) शाकल शाखाः 
(2) वाष्टकल शाखा 
(3) शाखायन शाखा 
(4) माण्डूकायनी शाखा 

(1) ऐतिेय ब्राह्मणम ् 

(2) शाांखायनम ्
कौषीतदक ब्राह्मणम ्वा 
 

 

(1) ऐतिेयािण्यकम ्

(2)शाांखायनािण्यकम ्
(1) ऐतिेयोपसनषद् 

(2) कौषीतदक 
उपसनषद् 

(3) वाष्टकलोपसनषद् 

ऋणत्वक - िोता 

सूक्तासन-1028 

मन्रा:-10580
1
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प्रािणम्भक सकू्तां —
अणग्न सकू्तम ्

अणन्तम सकू्त--
सांज्ञान सकू्तम ्

यजवुेिः दे्व शाख ेस्तः 
(क) शकु्ल यजुवेिः 

(1) मा्यणन्िन या 
वाजसनेसय शाखा 
(2) काण्व शाखा 

(ख) कृष्टण यजवुेिः 
(1) तैपतिीय शाखा 
(2) मैरायणी शाखा 
(3) कठ शाखा 
(4) कपपष्टल शाखा 
 
    
 

 

(क) शकु्ल यजुविेः-  

(1) शतपथ ब्राह्मणम ्

(ख) कृष्टण यजवुेि 

(1) तैपतिीय ब्राह्मणम ्

 

(क) शकु्ल यजुविे:- 
(1) विृिािण्यकम ्

(ख) कृष्टण यजवुेिः- 
(1) तपैतिीयािण्यकम  ्

(2) मैरायणी   

   आिण्यकम ्

(क) शकु्ल यजुविे:- 
(1) ईशोपसनषद् 

(2) विृिािण्यकोप-  

    सनषद्  

(ख) कृष्टण यजवुेि 

(1) कठोपसनषद्  

(2) तैपतिीयोपसनषद्  

(3) शे्वताश्वतिोपसनषद्  

(4) मैरायणीयोपसनषद्  
 
 
 

ऋणत्वक-अ्ययुा 
मन्र- 
(क) शकु्ल यजुविे-
मा्यणन्िन सांदिता 
40 अ्यायाः, 303 

अनवुाक्. 1975 

मन्राः 
(ख) कृष्टण यजवुेि-
तैपतिीय-7 काण्ड, 44 

प्रपाठक,  631 

अनवुाक 2198 

मन्रः मैरायणी-4 

काण्ड, 54 प्रपाठक, 
634 अनवुाक्, 2144 

मन्र, कठ-40 

स्थानक, 843 

अनवुाक, 3091 मन्र 

(ग) कपपिल-6 

अष्टक, 48 अ्याय 

सामवेिः सिस्त्र शाखाः सणन्त 
दकन्तु सतस्त्र :शाखा एव 
उपलभ्यन्ते 

(1) कौथमुीय शाखा 
(2) िाणायनीय शाखा 
(3) जैसमनीय शाखा  

 

 

(1) पांचपवश ब्राह्मणम ्

(2) षडपवांश ब्राह्मणम ्

(3) छान्िोग्य ब्राह्मणम ्

(4)सामपविान ब्राह्मणम 

(5) आषये ब्राह्मणम ्

(6) िेवता्याय ब्राह्मणम 

(7) सांदितोपसनषद्  

   ब्राह्मणम 

(1) तलवकाि आिण्यकम ्

(2) छान्िोग्यािण्यकम ्

 

(1) केनापसनषद् 

(2) छान्िोग्य  

   उपसनषद् 

ऋणत्वक उद्गाता, 
मन्राः 1875 यषेु 
1771 मन्रा:  
ऋग्वेिस्य सणन्त। 
सामवेिस्य द्वौ भागौ 
स्तः 
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(8) वांश ब्राह्मणम ्

(9) जैसमनीय ब्राह्मणम 
(1) पूवाासचाकम ्4 

काण्डासन, 6 

अ्यायाः, 650 

मन्रा: 

(2) उतिासचाकम-्21 

अ्यायाः च 1225 

मन्राः सणन्त  

 

अथवावेिः नव शाखा सणन्त 

(1) पपप्पलाि शाखा  

(2) शौनक शाखा  

(3) मौि शाखा  

(4) स्तोि शाखा  

(5) जलि शाखा  

(6) जाजल शाखा  

(7) ब्रह्मविे शाखा  

(8) िेविशा शाखा  

(9) चािण वैद्य शाखा 
यणस्मन ् केवल पपप्पलािः 
शौसनक च शाखे उपलदि े

 

(1) गोपथ ब्राह्मणम ् न कोऽपप आिण्यकम ्

उपलदिम ्

(1) प्रश्नोपसनषद्  

(2) माण्डूक्योपसनषद्  

(3) मुण्डकोपसनषद् 

ऋणत्वक-ब्रह्मा  

काण्डासन - 20  

सूक्तासन - 730  

मन्रा - 5987  

इति नाम - 
अांसगिसविेः, 
ब्रह्मवेिः, भषैज्यविेः, 
छन्िोविे मिीवेिः। 
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